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RAPPORT: FORTBILDNINGSDAGAR I PEDIATRIK 2010 

För 19:onde gången hade referensgruppen i pediatrik nöjet att inbjuda kollegor till 
fortbildning. I år var intresset ännu större än tidigare att delta – trots några fler konferens 
platser än tidigare år fick alla som ville anmäla sej inte plats. Vi var 62 dietister och 8 
företag med flera representanter som samlades på Sigtunahöjdens trivsamma 
konferenshotell 22 -23 september. Även denna gång med lysande föreläsare som med 
stort engagemang ledde föreläsningar och workshops. 

Ett mixat programinnehåll som berörde oss alla med olika erfarenheter från det kliniska 
arbetet fyllde snabbt dagarna med avbrott för mingel med nya och gamla kollegor bland 
god mat och lyxiga tilltugg. Somliga passade också däremellan på att nyttja badtunnorna 
andra bara att inspireras av lugnet som konferenshotellet bjuder på. Jag har här valt att via 
en röd tråd att återge något tänkvärt från varje programpunkt 

!  
Behagligt med utefika på rasterna !

Mette Åkerheim, barnsjuksköterska på dagvården Sachsska Barnsjukhusets ät-team, 
inledde med rubriken: “små barn med svåra uppfödningsproblem”. I teamet ingår även 
barnläkare, psykolog, dietist samt logoped och sjukgymnast vid behov. Teamets 
målsättning: Tillsammans med föräldr ge barnet positiva upplevelser av mat och måltider 
så att barnet kan äta för sin egen skull och utan rädsla. Minska oro samt eftersträva 
acceptabel tillväxt. Mette påminde om att det barn som är/har varit i behandling i många 
fall inte blir några storätare. Barnet påbörjar behandling helst före 2 års ålder när de 
ordinarie resurserna är otillräckliga. Ungefär 50% av barnen har gastrostomi. Det är vanligt 
med associerad sjukdom (ex BPD, malignitet) – förekommer hos 75% hos barnen i 
behandling medan 25% är grundfriska med ex avvänjningsproblematik. På dagvården 
görs måltidsobservation för bedömning om hur barnet hanterar mat, måltidens helhet, hur 



barnet beter sej under måltid och samspel barn-föräldr. Behandlingsprincipen är att se 
barnets möjligheter, fokusera på relation föräldr/barn, att bygga vidare på “säkra kort” och 
lust. En flexibilitet och individualisering när det gäller uppfödning och viktuppgång, att 
etablera sambandet hunger och mat, stimulera egen aktivitet. Teamet ansvarar för vikt hos 
barnet. Mette refererade till studier om att när föräldrarnas oro sjunker kan barnet äta 
bättre. Mettes tips för prevention matvägran – Lustfyllt – små portioner och att använda 
“säkra kort” för att komma i gång att äta. 

!  
Nyheter hos en av de åtta utställarna 

 
I workshop “matvägran” med Sara Ask, leg.dietist, gavs möjlighet till erfarenhetsutbyte 
kring patientfall och hur vi som dietister agerar. Att utifrån remiss sortera ut matrelaterad 
fakta – ta reda på hur barnet mår såväl fysiskt som psykiskt. Att teamarbete fungerar 
bättre eller sämre på olika kliniker ett faktum men alltid viktigt att ha dialog med 
remitterande läkare för att underlätta vårt uppdrag. Tänkvärt från Sara om 
måltidsituationen vid matvägran -Lagom ambitionsnivå, Låt barnet äta själv, skrota 
flygplanet – stäng av tv:n, agera förebild, ignorera – förstärk, inga mutor, inga hot, strama 
upp, inget dåligt samvete, Ha tålamod men max 20 minuters tragglande. 

Workshop nr 2 -” Hur beräknar vi energibehov” leddes av Agnes Pal, leg. dietist. Efter 
inledande bakgrund av gällande formler för att beräkna energibehov diskuterades 
patientfall med givande diskussioner om val av preparat till önskvärt energiintag. Agnes 
påminde om nödvändig bakgrundsinformation som barnets ålder, vikt, andra sjukdomar/
tillstånd kramper, hypoton och att i den individuella beräkningen utgå från aktuellt energi 
och näringsintag. 

!



Hur vi beräknar diskuterades även i den tredje workshop “patientfall neo” som leddes av 
Inger Öhlund leg.dietist PD. Några kliniker har tillgång till internetbaserat program 
Nutrium för beräkning och ordination för det neonatala barnet vilket verkar vara det 
optimala när programmet används på rätt sätt. På vilket sätt och hur ofta bröstmjölk 
analyseras varierar över landet liksom rutiner för proteinberikning. Tydligt är att nutrition för 
de för tidigt födda barnen är ett växande område för oss dietister. På vissa håll i landet 
anlitas dietist på neoavdelningen medan andra av oss möter barnet först efter utskrivning i 
samband med ätproblem. 

!  
Engagerade åhörare 

Inger Öhlund hade även en annan programpunkt – presentation av sin doktors 
avhandling “Health implications of dietary intake in infancy and early childhood” som hon 
disputerade med 2008. Det inspirerar verkligen att lyssna till kollegor som tar steget till 
forskning med frågor som vi många gånger ställs inför i vår dagliga kostbehandling. Som 
aktuellt exempel av Ingers slutsats att intag av fleromättat fett var lågt – att det mättade 
fettet ökar med ett högre intag av totalt fett och att vi bör lägga mer fokus på kvalitet än 
kvantitet med bibehållen energibalans. ( se DA 01 2010 om WHO dokument ang fett). 
Mycket annat matnyttigt finns i Ingers avhandling och helt tidsenligt kommer hon nu att gå 
vidare med vitamin D status hos 4 åringar. 

En underhållande sammanfattning om vad vi vet idag redogjorde Thomas Cassvall 
överläkare, Docent, under rubriken” D-vitamin 2010 vad är nytt under solen”. Att solen är 
den viktigaste källan för Vit-D är välkänt och för oss boende på de dessa norra 
breddgrader en utmaning att tillföra mesta möjliga via kosten. Samband mellan brist på 
vitamin D och en rad sjukdomar som DM Typ 1, MS med flera är ej klarlagt men 



omdiskuterad. Exempel på riskgrupper bland för övrigt friska i samhället är mörkhyade, 
slöjbetäckta, barn, gravida, prematurfödda, tonåringar/gamla som vistas mkt inomhus och 
vår rädsla för solexponering med starka solskyddskrämer. Att arbeta förbyggande i 
befolkningen i sammanhang som når de flesta inom en grupp som ex mhv och bhv är en 
viktig uppgift i Vit- D frågan. ( Läs mer om vitamin-D i Läkartidningen nr. 41 2010). 

Vit- D var också med i leg dietist Åsa Anderssons föreläsning om Mat i olika kulturer. Det 
har framkommit i Sverige liksom tidigare i Norge och Danmark att invandrarkvinnor har ett 
lägre intag av vitamin-D jämfört med kvinnor från landet. När somliga av dessa bär slöja 
och exponeras mindre för solljus innebär det ju en ökad risk brist på vitamin-D för kvinnan 
och vid graviditet även barnet. Åsa – förmodligen den kollega med mest erfarenhet av 
kostbehandling till invandrarfamiljer- påminde om kloka råd som utgångsläge i 
kostbehandlig till en invandrarfamilj: Att ta reda på huvuddrag om religiösa, kulturella 
matregler – i kombination med att fråga den det gäller och att balansera mellan att 
generalisera och individualisera behandlingen. Åsas exempel på kostbehandling i 
praktiken – att ta med familj och tolk till närliggande butik. Ett annat projekt där hon i 
samarbete med verksamhet på en öppenförskola samlade invandrarkvinnor till 
matlagningsgrupp. De vanligaste matrelaterade problemen i gruppen enligt Åsa är 
övervikt, dålig aptit, undervikt, karies, järn- zink-och vitamin-D brist. Familjer från andra 
kulturer kan ha en annorlunda syn på samband mat/hälsa eller viktideal. Kan innebära att 
det är mer accepterat att barnet har en högre vikt. 

!  
Delikata tilltugg till kaffet !



Som sista programpunkt var ” Barnfetma, motivation, familj – en omöjlig ekvation” där 
Paulina Nowicka, leg dietist Med dr, familjeterapeut, bjöd på hoppfulla förslag i frågan. 
OM att ta vara på motivationen – den familj som kommer till behandling är inte helt 
omotiverad. OM hur behandling med familjeterapi kan vara framgångsrikt vid fetma och att 
fokusera på lösningar som i den lösningsfokuserade terapin: Intressera sig för lösningar 
snarare än problem. Identifiera positiva förändringar. Sätter specifika mål, letar efter 
undantag, frågar om det som redan fungerar, använder skalfrågor, mirakelfrågor/
framtidsfrågor. (mer om lösningsfokuserad terapi på www.sikt.nu). I mötet med barnet/
familjen finns mycket att utveckla i samtalet – Hur frågar vi, lyssnar vi på patienten, att 
vara nyfiken men med fokus på mitt uppdrag. Ja mycket kändes tänkvärt att också för att 
använda i mötet med patienter – inte bara vid kostbehandling fetma. Läs mer om Paulina i 
DA 01.2009 och 01.2010. 

Planeringen till dessa dagar påbörjades egentligen redan för två år sedan när vi i gruppen 
tog del av kollegors förslag i utvärdering av fortbildningsdagar 2008. Att få vara med i 
genomförandet känns som en final med vinnande deltagare. Planer inför 2012 finns redan 
sammanställda ur de förslag vi fick från deltagarna denna gång. Stort tack till Föreningen 
Mjölkdroppen för ekonomiskt bidrag till våra fortbildningsdagar. 
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